Notulen ALV 29 maart 2022

CONCEPT

Om 19.30 uur aanvang vergadering.
Aanwezig 22 leden.
Afwezig met kennisgeving de heren Vuyk en Mertens.
Voorzitter opent de vergadering en sluit deze omdat het aantal leden te weinig is om besluiten te
kunnen nemen en derhalve een tweede vergadering noodzakelijk is. Vervolgens opent de voorzitter
de tweede vergadering.
Zij vraagt stilte om de overleden, de heren A.C.M. Devilee en J.A.M. Thijssen te herdenken.
Vervolgens heet zij een ieder welkom bij deze bijeenkomst in het bijzonder de heren E. Hinten en K.
vanan Dongen als nieuwe leden.
Het verslag van de ALV van 26 oktober wordt onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.
De penningmeester, de heer Mooijekind, presenteert de exploitatie cijfers 2021 en licht deze
middels een powerpoint presentatie toe en doet het voorstel het resultaat in de balans ultimo 2021 te
verwerken. Ook stelt hij voor de balansposten voorraad rondzend boekjes en waarborgsommen
stempels af te boeken. De vergadering is het hiermee eens. Verder beantwoordt hij naar
tevredenheid enkele vragen.
Voor de kascommissie bestaande uit de heren Groen en Wolters brengt de heer Wolters verslag uit
van hun bevindingen en adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het
gevoerde beleid in 2021. De vergadering is het hiermee eens en onderschrijft dit met een applaus.
De nieuwe kascommissie wordt benoemd en deze zal bestaan uit de heren Wolters en Van der Logt.
Mevrouw Mooijekind en de heren Mertens en Vuyk zijn herkiesbaar en onder dankzegging door de
vergadering wederom benoemd.
Vervolgens stelt de heer F.H.G. Grijs zich beschikbaar om het secretariaat te ondersteunen. Ook dit
met instemming van de vergadering.
De heer C, Vuyk is belast met gestalte te geven aan ons 130 jarig bestaan in 2023. Onze vereniging
bestaat sinds 21 november 1893. Voorzitter vraagt de vergadering met ideeën te komen en deze aan
Cees Vuyk de komende tijd door te geven.
De bijeenkomst wordt besloten met de veiling en de gebruikelijke verloting.
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